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                    BUURT Ede en Veldhuizen 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 15 september 2022 

- Jaarverslag beheer en onderhoud Buurtbos  

- B. van Dasselaar / Buurtscheuter 

 

De volgende onderwerpen komen in dit verslag aan de orde: 
1. Onderhoud en instandhouding 
2. Toezicht en handhaving 
3. Jachtgenot 
 

Onderhoud en instandhouding: 

Het groeiseizoen 2022 was opnieuw extreem droog, het neerslag tekort is toegenomen waardoor het 
herstel van het bos waarvan vorig jaar sprake was stagneert, de vitaliteit van de met name de lariks en 
douglas neemt hierdoor verder af me als gevolg dat deze boomsoorten vatbaarder worden ziekte en 
plagen. Voor herstel van bos zijn nog een zeker een aantal gematigde zomers met voldoende neerslag en 
natte herfst en winterperiode noodzakelijk. 

Door he neerslag tekort ontwikkelt de natuurlijke verjonging in het bos langzamer, de aanwezige 
verjonging wordt daardoor verdrongen door de meer ongewenste invasieve soorten zoals de Amerikaanse 
Vogelkers (Prunus serotina) die minder last hebben van de droogte. 

Om de natuurlijke een oorsprong te geven in de concurrentie strijd is besloten om afgelopen zomer, na 
het broedseizoen, de besdragende bomen en struiken van de Amerikaanse Vogelkers af te laten zetten 
met stobbenbehandeling waardoor deze niet meer uitlopen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een 
professioneelbedrijf. Het afzetten met de stobben behandeling heeft € 1.730,30 (inclusief BTW) gekost. 
Een deel van deze kosten, € 953,24, wordt gedekt door de bijdrage RABO Clubsupport die in 2021 is 
ontvangen. 

Daarnaast worden de losliggende stammetjes door middel van een sprokkelvergunning waarvoor een 
vergoeding wordt betaald verkocht om het te kort verder te dekken. 

 Afzetten van de Amerikaanse Vogelkers 
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Stobben behandeling 

 
In het komende groeiseizoen zal de overgebleven opslag van de Amerikaanse Vogelkers in samenwerking 
met de Natuurwerkgroep worden verwijdert door middel van afzetten met handgereedschap en het uit 
de grond trekken van de struikjes.  
 
De gewenste soorten, inlandse eik, grove den, lariks, douglas en de ondergroei van krent en lijsterbes 
krijgen dan de ruimte om zonder concurrentie van de Amerikaanse vogelkers zich verder te ontwikkelen. 
Alle werkzaamheden zijn en worden uitgevoerd binnen de voorwaarden van de Gedragscode 
soortenbescherming bosbeheer 2022. 
 
In de buurpercelen staan nog volop besdragende Amerikaanse vogelkers daarom blijft het noodzakelijk 
om in de toekomst regelmatig verwijderen van de opslag te blijven herhalen.  
 
De klimaatverandering zal naar verwachting ook leiden tot blijvende veranderingen in de samenstelling 
van de bossen in Nederland. Bij het beheer en onderhoud dienen wij als beheerders hierop vroegtijdig te 
anticiperen. In het buurtbos wordt hieraan invulling gegeven door de hierboven omschreven maatregelen 
waarbij wordt er gestuurd op een gevarieerd toekomstig bestendig bos.  
 
De bomen langs de openbare wegen, Woutersweg en Barteweg, zijn gecontroleerd op veiligheid en dood 
hout in het kader van de zorgplicht van het Burgerlijk Wetboek.  
 
Op 29 juni 2018 is het Certificaat Particulier Natuurbeheer toegekend door de 
stichting Certificering SNL aan de “Buurt Ede en Veldhuizen”. Hiermee wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor de subsidieregeling Natuurbeheer, in 
samenwerking met het Rentmeesterskantoor Dasselaar Advies is aan de Buurt voor 
het beheer van het Buurtbos voor een periode van 6 jaar een subsidie toegekend 
van € 149,02 per jaar.  
 
Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient het bos opengesteld te zijn 
voor wandelaars, dit is aangegeven door middel van openstellingsborden aan beide 
zijde van het laantje. De informatieborden aan beide zijde van het buurtbos 
schoongemaakt. 
 
Ook nu de coronapandemie afneemt blijft de recreatiedruk op de bossen hoog. toegenomen waardoor 
het nodig was om de opstellingsregels aan te scherpen, door onder meer een verbod op te nemen voor 
mountainbikers en professionele hondenuitlaatservices, daarom zijn nieuwe borden geplaatst.  
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Toezicht en handhaving: 
Ook nu de coronapandemie afneemt blijft de recreatiedruk op de bossen hoog, controle op naleving van 
de regels blijft noodzakelijk en werkt preventief. Afgelopen jaar is er geen sprake meer van overlast door 
mountainbikers en professionele hondenuitlaatservices, wel zijn er nog regelmatig loslopende honden, 
als dit wordt geconstateerd spreken we de baasjes hierop aan en leggen we uit waarom honden aangelijnd 
moeten zijn, het merendeel van de hondenbezitters reageert hierop positief en doet de hond aan de lijn.  
 
Voor handhaving en toezicht wordt samengewerkt met de andere terreinbeheerders waarvoor De Buurt 
deelnemer is van het convenant “Handhaven op elkaars grondgebied”. Vanuit Rentmeesterskantoor 
Dasselaar Advies wordt samengewerkt met de Bosgroep Midden-Nederland en de Natuurcollectieven op 
de Veluwe en de Achterhoek.  
 

Jacht: 
Het jachtgenot in het Buurtbos is verhuurd aan de heren Van de Zandschulp en Sauer, de overeenkomst 
voor de huur is verlengd met de minimum wettelijke termijn van 6 jaar tot 30 september 2027.  
De huurprijs bedraagt € 30,00 per jaar. 
 
Het Buurtbos maakt onderdeel uit van het jachtveld tussen de Zonneoordlaan en de Goorsteeg. De 
huurders/jachthouders verzorgen voor de eigenaren en grondgebruikers in dit veld het beheer en 
schadebestrijding, hiermee is de aansprakelijkheid voor wildschade op landbouwpercelen door geschoven 
naar de jachthuurders.  
 
Het jachtveld is gelegen in de Wildbeheereenheid Zuid West Veluwe. De wildbeheereenheid voert het 
door de Faunabeheereenheid Gelderland vastgestelde faunabeheerplan uit. De jachthuurders houden 
tevens een oogje in het zeil, afgelopen hebben zij er voor zorggedragen dat in de rand van het bos langs 
de Barteweg achtergelaten vuilniszakken zijn opgeruimd. Met de jachthuurders is één keer per jaar 
overleg inzake het wildbeheer en toezicht in het buurtbos. 
 

De Buurtscheuter: 
Benny van Dasselaar. Telefoon 0318–616772 Mobiel 06-22470547 
Mail: benny@dasselaaradvies.nl  
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